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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Producția industrială în UE 

Comisia Europeană a publicat, în data de 12 septembrie 2018, sondajul Eurostat privind producția industrială. Datele confirmă o scădere continuă a 
producției din sectorul industrial. Așadar, conform Oficiului statistic al Uniunii Europene în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie 2018, producția industrială a 
scăzut cu 0,8% în zona euro și cu 0,7% în UE28. În luna iunie 2018, a scăzut cu 0,8% în zona euro și cu 0,5% în UE28 faţă de luna anterioară. În iulie 2018, 
comparativ cu iulie 2017, producția industrială a scăzut cu 0,1% în zona euro și a crescut cu 0,8% în UE28. 

 

Măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte 

Alegerile europene din mai 2019 vor avea loc într-un climat politic și legislativ foarte diferit față de cel din 2014. Toate părțile implicate trebuie să își 
asume responsabilitatea de a proteja, de orice tip de interferenţă externă sau manipulare, procesul electoral democratic. 

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat, în discursul său privind Starea Uniunii, că: „(…) trebuie să luăm măsuri de protecție pentru ca alegerile 
noastre să continue să fie libere și corecte. Este motivul pentru care Comisia propune noi norme menite să protejeze mai bine procesele noastre democratice în 
fața riscului de a fi manipulate de țări terțe sau de interese private. (…)” 

Propunerea Comisiei Europene cuprinde următoarele: 

 o recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică 
și combaterea campaniilor de dezinformare, astfel statele membre sunt încurajate să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală și să 
numească un contact care să participe la rețeaua de cooperare constituită la nivel european; 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102954/4-12092018-AP-EN.pdf/81d6dda4-98f3-4c96-8a81-23b5c4dec2ab
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 propuneri de măsuri privind asigurarea unei  transparențe mai mari în privința materialelor publicitare care au caracter politic şi care sunt postate 
online; asigurarea transparenţei fondurilor cheltuite cu campaniile publicitare online de către partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile 
implicate; în cazul nerespectării acestor principii, aplicarea unor sancţiuni naţionale de către statele membre. 

Măsurile propuse vin în completarea altor acțiuni ale Comisiei, precum normele privind protecția datelor, măsurile de consolidare a securității 
cibernetice în UE, care sunt în curs de negociere, precum și combaterea dezinformării online. 

 

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei oficiale 

Comisia Europeană propune renunțarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa în anul 2019. Obiectivul este de a se stabili că orice modificări sunt 
efectuate în mod coordonat între țările vecine, pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita fragmentarea, care ar putea apărea dacă 
unele state membre păstrează dispozițiile referitoare la schimbarea sezonieră a orei, în timp ce altele renunță la ele. Propunerea urmăreşte să înlăture 
obligativitatea schimbării sezoniere a orei în întreaga Uniune, să stabilească un calendar clar și scurt pentru intrarea în vigoare a măsurii și să încurajeze 
consultarea la nivel național și european. 

Țările europene au introdus dispozițiile privind orarul de vară în secolul trecut pentru a economisi energie, în special în vremuri de război și în timpul 
crizei petroliere din anii 1970. Începând cu 1980, Uniunea Europeană a adoptat o serie de acte legislative care să pună capăt diferențelor în materie de 
schimbări ale orei. Cu toate acestea, în 2018, studiile efectuate sugerează că economiile de energie sunt minore, iar cetățenii se plâng tot mai mult de efecte 
negative asupra sănătății. Comisia a organizat o consultare publică în vara anului 2018, care a primit 4,6 milioane de răspunsuri, 84% dintre respondenți au fost 
în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei. 

Propunerea Comisiei Europene va fi examinată de Parlamentul European și de Consiliu UE pentru a-și da acordul până cel mai târziu în martie 2019. 

Pentru a permite o tranziție fără probleme, fiecare stat membru al UE trebuie să comunice, până în aprilie 2019, dacă intenționează să aplice în mod 
permanent ora de vară sau ora de iarnă. Ultima trecere obligatorie la ora de vară ar avea loc duminică, 31 martie 2019. Ulterior, statele membre care doresc să 
revină permanent la ora de iarnă ar putea să mai facă o ultimă schimbare sezonieră a orei duminică, 27 octombrie 2019. De la acea dată, schimbarea sezonieră a 
orei nu va mai fi posibilă. 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_ro.htm
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Summit-ul de la Sibiu 

 

În discursul său privind Starea Uniunii 2018, dl Jean-Claude Juncker a declarat că: „(…) Summit-ul de la Sibiu este momentul în care trebuie 
să le oferim tuturor europenilor o perspectivă convingătoare pentru viitor.” La șase după retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea 
Europeană și cu două săptămâni înainte de alegerile europene, liderii UE se vor întâlni în România, la Sibiu, pentru a reflecta cu privire la o nouă 
agendă strategică ce va orienta activitatea Uniunii Europene pentru următorii cinci ani. Printre punctele importante ale agendei se numără:  

 Acordul de parteneriat economic UE-Japonia; 

 Cadrul financiar multianual; 

 Uniunea economică și monetară; 

 O politică externă mai puternică. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 

 În data de 13 septembrie a.c., Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate s-a aflat la Skopie, Macedonia, unde a avut întrevederi 
cu prim-ministrul, dl ZoranZaev, cu viceprim-ministrul  pentru afaceri europene, dl Bujar Osmani, şi cu ministrul de afaceri externe, dl Nikola Dimitrov. 

În timpul vizitei sale, dna Mogherini a reconfirmat sprijinul Uniunii Europene privind perspectiva integrării europene a ţării şi a încurajat liderii politici să 
continuie cu aceaşi viziune şi acelaşi entuziasm pentru a face progresul recent ireversibil.  

De asemenea, Înaltul Reprezentant a dorit să transmită un mesaj cetăţenilor acestei ţări, privind referendum-ul care va avea loc în data de 30 septembrie a.c. şi 
care le va permite acestora să-şi exprime opinia cu privire la acordul de nume atins în iunie 2018 între Skopie şi Atena - „(...) democrația este prețioasă. Această 
regiune o cunoaște bine. Și ori de câte ori sunteți chemați să vă exprimați și să participați la modelarea viitorului țării voastre, ar trebui să o utilizați". 
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 În data de 14 septembrie a.c., în cadrul conferinţei de presă privind Starea Uniunii 2018, Înaltul Reprezentant a declarat, referitor la propunerea Comisiei 
Europene pentru o nouă „Alianţă Africa-Europa pentru investiţii şi locuri de muncă sustenabile” , că „(...) Europa și Africa au multe interese comune: ambele 
continente își doresc ca Africa să fie mai puternică - prin locuri de muncă de calitate pentru tinerii africani, îmbunătățirea climatului de afaceri, precum și prin 
pace și securitate pentru toți. În acești ani, am început să construim un parteneriat real bazat pe egalitate cu Africa. Suntem deja parteneri politici, iar următorul 
pas este să fim parteneri economici reali și să aprofundăm relațiile noastre în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor. Dorim să oferim tinerilor 
oportunități, astfel încât aceștia să își poată îndeplini aspirațiile. Stimularea investițiilor în Africa este o măsură avantajoasă pentru ambele părți.” 

 

Această propunere are ca obiectiv aprofundarea parteneriatului UE-Africa prin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachetul se întemeiază pe angajamentele asumate cu ocazia Summitului Uniunea Africană – Uniunea Europeană care a avut loc în luna noiembrie a anului trecut 
în Abidjan. Acesta a stabilit direcții de acțiune esențiale pentru o agendă economică mai puternică pentru UE și partenerii săi africani. 

Acest pachet va fi sprijinit de bugetul actual și viitor al Comisiei, pentru care Africa este evidențiată ca o regiune prioritară şi cuprinde o serie de acţiuni-cheie 
care includ următoarele demersuri: 

 stimularea investițiilor strategice și consolidarea rolului sectorului privat, în special, prin diminuarea riscurilor asociate proiectelor de investiții, prin 
combinarea granturilor și a împrumuturilor, precum și prin garanții; 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_en.pdf
http://www.sommetuaue2017.ci/en/
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 investițiile în oameni, prin investiții în educație și în competențe la nivel continental și, la nivel național, pentru consolidarea capacității de inserție 
profesională și realizarea concordanței dintre competențe și locuri de muncă, incluzând, de asemenea, bursele de studii și programele de schimb, în special prin 
programul Erasmus+; 

 consolidarea mediului de afaceri și a celui investițional, în special, prin consolidarea dialogului cu partenerii africani și prin sprijinirea reformelor lor în 
acest domeniu; 

 valorificarea întregului potențial al integrării economice și al comerțului, pe baza zonei continentale africane de liber schimb; Perspectiva pe termen lung 
este crearea unui acord intercontinental amplu de liber schimb între UE și Africa; Pentru pregătirea acestuia, acordurile de parteneriat economic, acordurile de 
liber schimb, inclusiv zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare care pot fi oferite țărilor din Africa de Nord, precum și alte regimuri comerciale cu UE, 
ar trebui să fie exploatate la maximum, ca elemente constitutive în beneficiul zonei continentale africane de liber-schimb; 

 mobilizarea unui pachet important de resurse financiare, astfel cum este reflectat, în special, în propunerea ambițioasă pentru viitorul cadru financiar 
multianual al UE privind finanțarea externă. 

 

Această alianţă se preconizează că va duce la următoarele rezultate concrete : 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_en.htm
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

În săptămâna 10 – 13  septembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, la Strasbourg, Franța. 

Corpul european de solidaritate 

Prin rezoluția1 votată în data de 11 septembrie a.c., în Parlamentul European,deputații au stabilit că tinerii europeni au posibilitatea de a face voluntariat 
sau de a lucra în cadrul unor proiecte bazate pe principiul solidarităţii în Uniunea Europeană. 

Anunțată de preşedintele Comisiei Europene în discursul său privind Starea Uniunii, în luna septembrie 2016, iniţiativa2 a fost lansată oficial în luna 
decembrie 2016, astfel că tinerii care vor face parte din organizaţiile înregistrate în cadrul programului se pot implica în diverse activităţi, construite în jurul ideii 
de solidaritate, în domeniile cum ar fi educaţia, sănătatea, protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale, aprovizionare cu produse alimentare şi non-
alimentare, primirea şi integrarea migranţilor şi a solicitanţilor de azil.Înregistrarea participanţilor şi a organizaţiilor se va face prin intermediul platformei 
interactive care poate fi folosită şi pentru a promova sau a căuta oportunităţi pentru voluntariat, stagii sau joburi.3 

În perioada 2018 – 2021, pentru activitățile Corpului european de solidaritate a fost aprobat un buget total de 375,6 milioane euro, din care 90% se alocă 
acţiunilor de voluntariat, iar 10% părţii legate de angajare din program. Comisia Europeană a mai propus un buget suplimentar de 1,26 milioane euro pentru 
activităţi desfăşurate în cadrul acestui program în perioada bugetară 2021 - 2027. 

Deputaţii europeni au susţinut că programul ar trebui să fie accesibil în special tinerilor cu mai puţine șanse, persoanelor cu dizabilităţi, cei din comunităţi 
izolate sau marginalizate, tinerii cu dificultăţi de învăţare sau cu probleme de sănătate. Comisia Europeană şi statele membre trebuie să vină cu măsuri speciale, 
cu un ghid şi cu un model de angajare personalizat. 

                                                 
1Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al 
Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 
1313/2013/UE  - COM(2017)0262 –2017/0102(COD). 
2COM(2017)262 -  fișă de procedură 
3Tinerii se pot înregistra de la vârsta de 17 ani, dar trebuie să aibă 18 ani atunci când încep voluntariatul sau jobul în cadrul acestui program, însă nu mai mult de 30 de ani. Din 2016, de la 
lansarea iniţiativei, s-au înregistrat mai mult de 70.000 persoane, iar 7.000 de persoane participă deja la în activităţi legate de incluziune socială, integrarea migranţilor, susţinerea comunităţilor 
locale, moştenirea culturală şi educaţie.  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0328+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0262:FIN:RO:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
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De asemenea, membrii PE au votat pentru a se face o distincţie clară între activităţi de voluntariat şi angajare, pentru a se evita ca organizaţiile 
participante să folosească tinerii în activităţi de voluntariat neplătite atunci când există locuri de muncă disponibile. Perioada de voluntariat va fi limitată la 12 
luni, iar perioada de stagiu va fi între 2 şi 6 luni. Totodată, Parlamentul European a impus o perioadă minimă de 3 luni pentru contractele de angajare. 

Toate organizaţiile participante au nevoie de „eticheta de calitate” reprezentând garanţia că pot gestiona activităţi de bună calitate. Această etichetă 
este verificată periodic şi poate fi retrasă, iar organizaţiile nu vor fi finanţate automat doar pentru că poartă această etichetă. 

Raportorul Helga Trüpel (Grupul Verzilor/ALE, DE) este de părere că: „(…) Acesta este un program complex prin care tinerii pot face voluntariat în Europa. 
Programul întăreşte solidaritatea în Europa, deschide noi perspective de dezvoltare şi oferă susţinere comunităţilor din UE şi din afara UE. Mă bucur că am făcut 
acest pas prin care susţinem nu numai tinerii, dar şi solidaritatea între tineri şi regiuni.” 

Premierul elen dezbate Viitorul Europei 

Premierul Republicii Elene, dl Alexis Tsipras, a fost invitat în plenul Parlamentului European, pentru a 
continua seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei”, în data de 11 septembrie a.c., împreună cu deputații 
europeni și cu vicepreședintele Comisiei Europene, dl Valdis Dombrovskis. 

Dl Tsipras a ținut să sublinieze eforturile făcute de guvernul său care au condus Grecia în afara crizei 
economice, dar și pe cele referitoare la protecția socială, arătând că dezbaterea aceasta coincide cu sfârșitul 
celor 8 ani de programe de sprijin fiscal. Referindu-se la numeroasele probleme cu care s-a confruntat țara sa, 
cum ar fi creșterea datoriei publice și criza refugiaților, dl Tsipras a precizat că s-a revenit totuși la o creștere 
de peste 2%, s-au luat măsuri de combatere a evaziunii fiscale și corupției din sănătate și din domeniul 
investițiilor publice -„(…) Grecia și poporul său au dovedit în ultimii ani cât de serios s-au angajat în ideea de 
unitate europeană.” 

De asemenea, premierul elen a avertizat că „(...) modul în care criza economică, refugiații și 
securitatea au fost gestionate până în prezent a arătat lacune și contradicții mari, care ar putea determina o criză structurală pentru Uniunea 
Europeană.”Referindu-se la alegerile europene din 2019, dl Tsipras a ținut să puncteze că acestea „(...) vor fi mai mari decât cele mai multe bătălii electorale” - „ 
(…) Va fi o bătălie a valorilor și a principiilor. În această bătălie, toate forțele progresiste, democratice și pro-UE au datoria să stea alături. Nu ar trebui să lăsăm 
Europa să revină în trecut.” 

Vicepreședintele Comisiei Europene și mai mulți deputați europeni au salutat eforturile dlui Tsipras de a soluționa disputa de lungă durată cu FYROM, 
menționându-se că cei doi prim-miniștri au dat un exemplu bun, apreciind rolul vital al Greciei în regiune, în crearea și menținerea stabilității. Alți deputați 
europeni au subliniat faptul că UE a contribuit la redresarea Greciei, însă au precizat că nu trebuie uitate suferințele poporului grec din ultimii 8 ani. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28240/HELGA_TRUPEL_home.html
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Libanul a suportat greva crizelor din jur, spune președintele libanez 

 

Președintele Republicii Libaneze, dl Michel Aoun, s-a adresat deputaților europeni, în 
plenul Parlamentului European, din data de 11 septembrie a.c. 

Printre problemele abordate în timpul primei sale vizite oficiale s-au numărat: 
efectele devastatoare ale războiului din Siria, dezvoltarea economică, alegerile politice 
recente din Liban și perspectivele de pace în Orientul Mijlociu. 

Referindu-se la consecințele conflictului sirian asupra țării sale, dl Michel Aoun a 
precizat că: „(…) Deplasarea 
migranților, în special a sirienilor, 
rămâne una dintre cele mai grave 
amenințări ale războaielor din 
vecinătate, care ne-a lovit din 
punct de vedere economic și social 
și ne-a afectat securitatea. Din 
lipsa de solidaritate umană, 
Libanul a primit mai mult de un 
milion și jumătate de sirieni, care 
au scăpat astfel de războiul din 
țara lor.” 

 

 

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză sunt guvernate de un acord de 
asociere, intrat în vigoare în luna aprilie 2006. De asemenea, Uniunea Europeană este cel mai 
important partener comercial al Libanului, reprezentând aproximativ o treime din comerțul libanez. 

În urma războiului din Siria, țara vecină, Libanul găzduiește în prezent cel mai mare număr de 
refugiați pe cap de locuitor din lume. Însă, datorită politicilor restrictive de la frontieră și a înghețării 
înregistrării refugiaților de către autoritățile libaneze, numărul acestora a scăzut de la 1.017 milioane 
în 2016, la 1.001 milioane anul trecut, în conformitate cu o situație privind Evaluarea vulnerabilității 
refugiaților sirieni din Liban din 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312
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Statul de drept în Ungaria  

Oficialii europeni declară că evoluțiile recente din Ungaria au condus la o deteriorare gravă a statului de 
drept, a democrației și a drepturilor fundamentale, care, totodată, testează capacitatea UE de a-și apăra valorile 
fondatoare. 

În acest context, în data 11 septembrie a.c., deputații europeni au dezbătut, în plenul Parlamentului 
European4, situația din Ungaria, în prezența dlui Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a 
reprezentanților Președinției austriece a Consiliului UE și a dlui Viktor Orbán,  prim-ministru al Ungariei.   

Membrii Parlamentului European au cerut statelor UE să iniţieze procedura prevăzută în Articolul 7, din 
Tratatul privind UE, observând că, deşi autorităţile din Ungaria şi-au arătat disponibilitatea de a discuta despre 
legalitatea oricăror măsuri, acestea nu au abordat situaţiile în cauză şi „rămân multe îngrijorări”.  

Deputaţii europeni subliniază că aceasta este etapa preventivă a procedurii, pregătind un dialog cu statul 
respectiv şi „încercând să evite posibile sancţiuni”. Parlamentul European reaminteşte că aderarea Ungariei la UE 
a fost „un act voluntar bazat pe o decizie suverană, în urma unui consens politic larg” şi subliniază că oricare 
dintre guvernele ulterioare ale Ungariei are datoria de a elimina riscul unei încălcări grave a valorilor Uniunii 
Europene. 

Parlamentul European solicită Consiliului UE „să ia măsuri împotriva unui stat membru pentru a preveni o 
amenințare sistemică la adresa valorilor fundamentale ale Uniunii”. Aceste valori, care sunt consacrate în 
Articolul 2 al Tratatului UE şi reflectate în Carta drepturilor fundamentale ale UE, includ respectul pentru 
democrație, egalitate, statul de drept şi drepturile omului. Propunerea pentru o decizie a Consiliului UE va fi 
transmisă statelor membre ale UE. Acestea pot, cu o majoritate de patru cincimi, să determine existenţa unui risc 
clar pentru încălcarea valorilor europene în Ungaria. Înainte de a lua o decizie, Consiliul trebuie să audă poziţia 
autorităţilor din Ungaria, iar Parlamentul European va trebui să îşi dea consimţământul. Statele UE pot să 
adreseze recomandări Ungariei pentru a contracara riscul. Într-o etapă ulterioară, Consiliul European poate 
decide, în unanimitate şi cu consimţământul Parlamentului European, existenţa încălcării grave şi persistente a 

statului de drept, democraţiei şi drepturilor fundamentale în Ungaria.  

                                                 
4Raportul privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de 
către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea - 2017/2131(INL) - Fisă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
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În data de 12 septembrie a.c., Parlamentul European a cerut statelor membre 
ale UE, în conformitate cu Articolul 7 al Tratatului privind Uniunea Europeană5, să 
voteze propunerea prin care invită Consiliul să stabilească dacă există riscul ca Ungaria 
să încalce valorile pe care se întemeiază UE. Propunerea a fost adoptată cu 448 de 
voturi pentru şi 197 împotrivă. Rezoluția6 privind situația din Ungaria  a fost numită 
„opțiune nucleară”, la finalul căreia acest stat membru al UE ar putea rămâne fără 
drept de vot.  

Ungaria este a doua țară în cazul căreia se aplică această procedură, după 
Polonia7, pentru încălcări ale normelor juridice fundamentale. În textul rezoluției 
Parlamentul European a vizat temerile sale cu privire la funcţionarea sistemului 
constituţional şi electoral; independenţa judiciară; corupţia şi conflictele de interese; 
protecţia datelor personale; libertatea de exprimare; libertatea academică;  libertatea 
de religie; libertatea de asociere; dreptul la tratament egal; drepturile persoanelor 
aparţinând unor minorităţi, incluzând comunitatea romă şi comunitatea evreiască; 
drepturile fundamentale ale migranţilor, solicitanţilor de azil şi refugiaţilor; drepturile 
economice şi sociale. 

Raportorul Judith Sargentini (Grupul Verzilor/ALE, NL), a precizat că: „(...) În 
săptămâna în care dezbatem Starea Uniunii, Parlamentul European transmite un 
mesaj important: luăm poziţie în favoarea drepturilor tuturor europenilor, incluzând 
cetăţenii Ungariei, şi ne apărăm valorile europene. Acum este rândul liderilor europeni 
să îşi asume responsabilitatea şi să înceteze să mai privească de pe margine cum statul 
de drept este distrus în Ungaria. Acest lucru este inacceptabil pentru o Uniune 
construită pe principiile democraţiei, ale statului de drept şi ale drepturilor 
fundamentale.” 

                                                 
5Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede un mecanism de aplicare a valorilor UE. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1), Consiliul poate determina existența unui risc clar 
de încălcare gravă a valorilor UE de către un stat membruși are ca scop prevenirea unei încălcări efective prin adresarea unor recomandări specifice statului membru în cauză. Acest lucru poate 
fi declanșat de o treime din statele membre, de Parlament sau de Comisie. Consiliul trebuie să adopte o decizie cu o majoritate de patru cincimi după ce a primit consimțământul Parlamentului, 
care necesită, de asemenea, o majoritate de două treimi din voturile exprimate și o majoritate absolută a deputaților europeni. 
6Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2018 referitoare la o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea (2017/2131(INL)) 
7Procedura a fost lansată pentru prima oară la sfârşitul lunii decembrie 2017 împotriva Poloniei, la iniţiativa Comisiei Europene. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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În timpul dezbaterilor au fost prezentate argumentele şi contra-argumentele declanşării procedurii de sancţionare a 
Ungariei la nivelul Uniunii Europene. Acuzat că a încălcat valorile democratice care definesc „blocul comunitar”, prim-ministrul 
ungar a respins toate acuzaţiile aduse guvernului său, prin care s-a justificat lansarea procedurii de sancţionare a Articolului 7. În 
opinia dluiOrban Europa nu vrea sancţionarea guvernului său, ci dorește sancționarea întregii ţări și a întregului popor ungar: „(...) 
Raportul din faţa dumneavoastră insultă Ungaria şi insultă onoarea naţiunii ungare” - a mai precizat, insistând asupra faptului că 
Ungaria este pe nedrept pedepsită pentru că are o viziune mai conservatoare asupra valorilor creştine şi a celor referitoare la 
familie. Dl Orban a replicat tranșant că: „(...) Aici nu condamnaţi doar un guvern, condamnaţi o ţară, o naţiune. Denunţaţi o ţară 
care este membră a familiei naţiunilor creştin-europene de 1.000 de ani. Condamnaţi o ţară care a contribuit la măreaţa istorie a 
Europei prin mari eforturi şi vărsări de sânge. (…) Ungaria a dus bătălii pentru libertate şi democraţie. Îi văd astăzi printre acuzatori 
pe cei care au moştenit democraţia, care nu şi-au asumat nici un risc pentru dobândirea libertăţii, ei sunt cei care condamnă acum 
rezistenţa democratică anticomunistă din Ungaria.” 

Guy Verhofstadt, preşedintele ALDE: „(...) În circumstanţele actuale ar fi fost imposibil pentru Ungaria să adere la Uniunea 
Europeană. Aşa stau lucrurile azi. Asistăm la o luptă existenţială şi de supravieţuire a Uniunii Europene în timp ce domnul Orban 
optează pentru perturbarea acestui proiect european. În nici un caz nu puteţi spune că aceasta este o acţiune împotriva Ungariei, 
împotriva poporului ungar. Dumneavoastră nu sunteţi Ungaria! Sunteţi Guvernul Ungariei şi liderul unui partid politic. Ungaria înseamnă mult mai mult de atât şi 
este mai durabilă decât sunteţi dumneavoastră.” 

Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene: „(...) În statele membre democraţia nu poate exista fără statul de drept şi respectarea 
drepturilor fundamentale. Sunt inseparabile. Comisia Europeană împărtăşeşte îngrijorările din acest raport, în special cu privire la drepturile fundamentale, 
corupţie, comunitatea romă şi independenţa justiţiei.” 

Nigel Farage, deputat britanic: „(...) Slavă Domnului că există cel puţin un lider european pregătit să-şi apere principiile, naţiunea, cultura şi poporul în 
faţa acestor abuzuri extreme. Ceea ce se întâmplă aici, domnule Orban, este doar o actualizarea a doctrinei Brejnev. N-are rost să ne mai prefacem că în această 
Uniune suntem independenţi, că ne conducem singuri ţara. Articolul 7 reprezintă modul de aplicare a acestei doctrine. Vor să vă lase fără drepturile de vot, nu vor 
să vă mai dea fonduri europene. Toate astea pentru că aţi avut curajul să-i ţineţi piept lui George Soros. În Ungaria a finanţat imigraţia ilegală. Domnule Orban, 
spuneţi că vreţi să rămâneţi parte a acestei Uniuni Europene, însă nu doar ţara dumneavoastră a fost jignită azi, aţi fost jignit şi dumneavoastră. Gândiţi logic, 
alăturaţi-vă clubului Brexit. O să vă placă!. ” 

Judith Sargentini, raportor pentru Ungaria: „(...) E dezamăgitor că statele membre au întors privirea de la erodarea structurală a statului de drept într-un 
stat membru. Cu toţii avem datoria să apărăm dreptul cetăţenilor europeni de a trăi într-o societate în care pluralismul, lipsa discriminării, toleranţa, dreptatea, 
solidaritatea şi egalitatea prevalează. De aceea, este datoria noastră să acţionăm. Declanşarea procedurii din articolul 7 este inevitabilă. Şi nu este deloc o decizie 
uşoară. Dar dacă nu acţionăm această frână de urgenţă ne vom încălca promisiunile făcute cetăţenilor noştri prin acest tratat.” 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-situation-in-hungary-answers-by-viktor-orbn-prime-minister-of-hungary_I160274-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-situation-in-hungary-meps-debate---manfred-weber-epp-de-1539---_I159680_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-in-hungary-statements-timmermans-orban_I137488-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-situation-in-hungary-meps-debate---manfred-weber-epp-de-1539---_I159680_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-in-hungary-vote-on-report-sargentini_I160138-V_v
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Dezbatere despre starea Uniunii 

În data de 12 septembrie a.c., în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului 
European, președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a prezentat  
Starea Uniunii 20188.  

Discursul din acest an are loc înaintea alegerilor europene din 2019 și în 
contextul dezbaterii actuale cu privire la viitorul Uniunii Europene cu 27 de state 
membre.  

În discursul din 2017, președintele Juncker a schițat viziunea sa privind 
modul în care Uniunea Europeană ar putea evolua până în 2025 și a prezentat o 
foaie de parcurs pentru o„Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică”9.  

În discursul din 2018 dl Juncker a făcut noi propuneri care, în opinia sa, ar 
putea aduce rezultate pozitive pentru cetățeni în perioada rămasă până la 9 mai 
2019, când va avea loc summit-ul de la Sibiu (România), unde se așteaptă ca liderii 
naționali să marcheze punctul culminant al acestui proces, exprimând un 
angajament reînnoit față de o Uniune care își ține promisiunile în ceea ce privește 
aspectele cu adevărat importante pentru cetățeni și care va deschide calea pentru 
o dezbatere amplă în perioada premergătoare alegerilor europene.10 

 

                                                 
8În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European un discurs privind Starea Uniunii, analizând realizările din anul precedent și 
prezentând prioritățile pentru anul viitor. Președintele stabilește, de asemenea, modul în care Comisia Europeană va aborda cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea 
Europeană și ideile sale pentru modelarea viitorului Uniunii Europene. Discursul său este urmat de o dezbatere în plen cu membrii Parlamentului European. Totodată, discursul marchează 
începutul dialogului cu Parlamentul European și cu Consiliul UE pentru pregătirea programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2019. Ancorată în Tratatul de la Lisabona, discursul despre 
Starea Uniunii este prevăzut în Acordul-cadru pentru relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană din 2010, care impune președintelui Comisiei să trimită o scrisoare de intenție 
președintelui Parlamentului European și Președinției Consiliului, în care sunt detaliate acțiunile pe care Comisia Europeană intenționează să le ia prin intermediul legislației și al altor inițiative. 
9Discursul a fost însoțit de inițiative concrete care au vizat schimburile comerciale, examinarea investițiilor, securitatea cibernetică, industria și datele. Pe această bază, liderii naționali s-au 
întâlnit la Tallinn, în Estonia, și au convenit asupra unei „agende a liderilor”, care cuprinde lista celor mai presante probleme și provocări pentru care trebuie identificate soluții înaintea 
alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019. 
10Președintele Juncker a început în luna iulie a.c. pregătirile pentru discursul privind starea Uniunii. A colectat contribuții din întreaga Comisie Europeană – de la comisari, cabinete, directori 
general, precum și de la ambasadorii UE. La sfârșitul lunii august, a organizat un seminar cu Colegiul comisarilor pentru a discuta provocările și prioritățile pentru anul următor. La elaborarea 
discursului, președintele Juncker s-a consultat cu lideri din Europa și din afara acesteia, cu membrii Conferinței președinților grupurilor politice din Parlamentul European, cu ambasadorii la 
Uniunea Europeană și cu reprezentanții permanenți, precum și cu principalele grupuri de reflecție europene. 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
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Discursul președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, 
 

în plenul Parlamentul European, 
12 septembrie 2018,Strasbourg – Franța 
MOMENTUL SUVERANITĂȚII EUROPENE 

INTRODUCERE: O OBLIGAȚIE IMPERATIVĂ DE ACȚIUNE ȘI VIGILENȚĂ - 
Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, 

Uneori istoria înaintează șovăielnic, uneori se îndreaptă altundeva 
decât ne-am dori sau trece repede pe lângă noi. E ceea ce se întâmplă și în 
cazul activității unei Comisii care nu are la dispoziție decât un mandat de 5 
ani pentru a schimba radical cursul lucrurilor. Această Comisie este doar un 
scurt capitol în istoria îndelungată a Uniunii Europene. Pentru Comisia al 
cărei președinte sunt, încă nu a sosit momentul bilanțului final. Așadar, nu vă 
voi prezenta astăzi un bilanț al lucrurilor pe care am reușit să le realizăm în 
ultimii 4 ani. Dimpotrivă, vă voi spune că vom munci în continuare în 
următoarele 12 luni pentru ca Uniunea noastră imperfectă să facă cu fiecare 
zi ce trece un nou pas către perfecțiune. Avem încă multe de făcut și despre 
aceste lucruri aș vrea să vă vorbesc în această dimineață. Nu să culeg cu 
complezență lauri, ori să îmi umflu pieptul de mândrie. Modestie și muncă: 
iată atitudinea pe care și-o va însuși Comisia, iată care ne este agenda de 
lucru pentru lunile următoare. Uneori, istoria – istoria în adevăratul sens al 
cuvântului – irumpe neanunțată în viața națiunilor și se lasă cu greu 
înduplecată să plece. Așa s-a întâmplat în 1914, când izbucnirea Marelui 
Război a luat prin surprindere continentul european, marcând un contrast 
violent cu seninătatea, calmul, pacea și optimismul anului 1913. În 1913, 
europenii se așteptau să continue să trăiască în pace. Și totuși, în anul 
următor, un război fratricid s-a abătut asupra Europei. Mă refer la această 
perioadă nu pentru că aș crede că am fi în pragul unei noi catastrofe. 
Uniunea Europeană este gardianul păcii. Ar trebui să fim recunoscători că 
trăim pe un continent pașnic care cunoaște pacea datorită Uniunii Europene. 
Ar trebui să arătăm mai mult respect Uniunii Europene, să nu-i pătăm 
imaginea și să ne apărăm modul nostru de viață și ceea ce ne definește. Să 
îmbrățișăm patriotismul care nu se îndreaptă împotriva altora. Să respingem 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
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naționalismul găunos care proiectează ură față de ceilalți, care seamănă 
distrugere, care arată cu degetul înspre ceilalți în loc să caute soluții care să 
ne permită să trăim mai bine împreună. Deviza pactului fondator al Uniunii 
Europene – un „nu” hotărât războiului – se impune și astăzi cu evidența unui 
imperativ și a unei datorii. O datorie neprecupețită de vigilență față de ceea 
ce se ni se întâmplă și se întâmplă în jurul nostru. 

STAREA UNIUNII NOASTRE ÎN 2018 - EFORTURI CARE DAU ROADE - 
Doamnelor și domnilor deputați, care este situația Uniunii Europene în 2018? 
Au trecut 10 ani de la prăbușirea Lehman Brothers, iar Europa a lăsat criza 
economică și financiară cu mult în urmă, o criză importată din afară și care 
ne-a lovit adesea cu brutalitate. Economia Europei se află, de 21 de trimestre 
consecutive, pe o curbă de creștere susținută. Situația șomajului s-a 
îmbunătățit, aproape 12 milioane de noi locuri de muncă fiind create din 
2014 până acum, iar 12 milioane de locuri de muncă înseamnă mai mult 
decât populația Belgiei. Este pentru prima oară în istorie când atât de multe 
persoane - 239 de milioane de femei și bărbați – au un loc de muncă în 
Europa. Rata șomajului în rândul tinerilor este de 14,8%: un nivel încă foarte 
ridicat, dar care niciodată, din anul 2000 încoace, nu a fost mai scăzut decât 
acum. Investițiile au cunoscut un reviriment, mai ales datorită Fondului 
nostru european pentru investiții strategice – pe care unii, din ce în ce mai 
puțini însă, încă îl numesc „Planul Juncker” – care a generat investiții, atât 
din partea sectorului public, cât și din partea sectorului privat, în valoare de 
335 miliarde euro. Ne apropiem de cele 400 miliarde euro către care tindem. 
Și apoi, avem situația din Grecia: după ani care, trebuie s-o recunoaștem, au 
fost dureroși, marcați de probleme sociale fără precedent, dar și de o 
solidaritate nemaiîntâlnită, Grecia a reușit să își ducă la bun sfârșit 
programul de reforme și este acum din nou pe propriile picioare. Mă înclin cu 
respect în fața eforturilor herculeene depuse de poporul grec, eforturi pe 
care ceilalți europeni continuă să le subestimeze. Am apărat întotdeauna 
Grecia, demnitatea sa, rolul său în Europa și, mai ales, rămânerea sa în zona 
euro. Sunt în continuare mândru de ea. De asemenea,Europa și-a reafirmat 
statutul de putere comercială. Puterea comercială pe care o deținem pe 
scena mondială nu este altceva decât dovada necesității de a ne partaja 
suveranitatea. Uniunea Europeană a încheiat până în prezent acorduri 

comerciale cu 70 de țări. Împreună, reprezentăm 40% din PIB-ul mondial. 
Aceste acorduri, foarte adesea și în mod nedrept contestate, ne ajută să 
exportăm către alte părți ale lumii standardele europene ridicate în materie 
de siguranță alimentară, dreptul muncii, protecția mediului și drepturile 
consumatorilor. În luna iulie a.c., într-un climat periculos, marcat de tensiuni 
internaționale, am fost într-o singură săptămână la Beijing, Tokyo și 
Washington, și am putut vorbi, în calitate de președinte al Comisiei, în 
numele celei mai mari piețe unice din lume. În numele unei Uniuni care 
reprezintă a cincea parte din economia mondială. În numele unei Uniuni care 
este pregătită să-și apere valorile și interesele. Am prezentat Europa ca pe 
un continent deschis, nu ca pe un continent oferit. Unitatea europeană, pe 
care am avut ocazia s-o expun atât în principiu, cât și în detaliu, mi-a dat 
forța necesară pentru a putea face auzită vocea Uniunii Europene și a obține 
rezultate concrete pentru cetățenii și întreprinderile noastre. Uniți în cadrul 
Uniunii, noi, europenii, am devenit o forță redutabilă. La Washington, am 
vorbit în numele Europei. Unii descriu acordul pe care am reușit să-l obțin la 
sfârșitul negocierilor mele cu președintele Trump drept o surpriză. Nu e însă 
vorba aici de nicio surpriză, ci doar de faptul că Europa a știut să vorbească 
cu o singură voce. Unde este necesar, Europa trebuie să acționeze ca unul. 

O RESPONSABILITATE GLOBALĂ - Am dovedit acest lucru atunci când 
nu am pregetat să apărăm Acordul de la Paris privind schimbările climatice, 
pentru că noi, europenii, dorim să lăsăm generațiilor următoare o planetă 
mai curată. Sunt de acord cu analiza făcută de comisarul nostru pentru 
energie în ceea ce privește obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
anul 2030. E o analiză corectă din punct de vedere științific și necesară din 
punct de vedere politic. Seceta care a lovit continentul nostru în această vară 
constituie un avertisment dur și fără drept de apel, nu numai pentru 
agricultori, cu privire la cât de importante sunt eforturile noastre pentru a 
proteja viitorul generațiilor următoare. Nu putem să ne facem că nu vedem 
provocarea care ne stă în față. Noi, Comisia, și dumneavoastră, Parlamentul 
European, trebuie să privim către viitor. Doamnelor și domnilor deputați, 
lumea, care își continuă cursul, a devenit mai volatilă ca niciodată. 
Provocările externe cărora trebuie să le facă față continentul nostru se 
înmulțesc pe zi ce trece. Prin urmare, nu ne putem îngădui să ne acordăm 
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nici măcar un moment de răgaz în eforturile noastre de a construi o Europă 
mai unită. Europa poate exporta stabilitate, așa cum s-a întâmplat cu fiecare 
extindere succesivă a Uniunii noastre, și, pentru mine, fiecare nouă extindere 
este și rămâne o poveste de succes pentru că am reușit să reconciliem 
geografia și istoria Europei. Dar mai rămân încă multe de făcut. Trebuie să 
ne definim într-un mod irevocabil atitudinea pe care o avem față de Balcanii 
de Vest. Altfel, vecinătatea noastră imediată va fi modelată de alte forțe. Să 
ne uităm și în jurul nostru. Ceea ce se întâmplă în momentul acesta în Idlib, 
în Siria, trebuie să ne îngrijoreze la modul cel mai profund și mai direct. Nu 
putem rămâne indiferenți în fața iminenței unei catastrofe umanitare care 
este, de altfel, o catastrofă anunțată.Conflictul din Siria e un exemplu viu al 
faptului că ordinea mondială care a adus atâtea beneficii europenilor după 
cel de-al Doilea Război Mondial este tot mai amenințată. De altfel, în lumea 
de azi, Europa nu mai poate fi sigură că angajamentele asumate ieri vor mai 
fi respectate mâine. Alianțele de ieri poate nu vor mai fi alianțele de mâine. 

A SOSIT MOMENTUL SUVERANITĂȚII EUROPENE – Doamnelor și 
domnilor, astăzi, lumea are nevoie de o Europă puternică și unită. O Europă 
angajată în favoarea păcii, a acordurilor comerciale și a relațiilor monetare 
stabile, chiar și atunci când alții tind să aleagă uneori calea războiului 
comercial, ba chiar a războiului monetar. Adevărul este că nu-mi place 
unilateralismul lipsit de respect față de așteptările și speranțele celorlalți. Voi 
rămâne întotdeauna un multilateralist. Dacă Europa și-ar da mai bine seama 
de puterea politică, economică și militară pe care o are prin națiunile sale, 
am putea să renunțăm la rolul exclusiv de contribuitor financiar pe scena 
mondială, rol pe care vrem, de altfel, să-l păstrăm. Trebuie să devenim însă 
într-o măsură mai mare un actor pe scena internațională. Da, suntem 
donatori mondiali, dar trebuie să fim și actori mondiali. Acesta este motivul 
pentru care, încă din 2014, în pofida rezistenței puternice pe care am 
întâmpinat-o la momentul respectiv, am relansat proiectul unei uniuni 
europene a apărării. Și tot acesta este motivul pentru care, în lunile care vor 
urma, Comisia va continua să depună eforturi pentru ca Fondul european de 
apărare și cooperarea structurată permanentă în domeniul apărării să 
devină pe deplin operaționale. Se impune aici o precizare importantă din 
punctul meu de vedere: nu vom militariza Uniunea Europeană. Dorim să 

devenim mai responsabili și mai independenți. Pentru că numai o Europă 
puternică și unită își poate proteja cetățenii de amenințările interne și 
externe, de la terorism la schimbările climatice. Numai o Europă puternică și 
unită poate menține locurile de muncă într-o lume deschisă și interconectată. 
Numai o Europă puternică și unită poate ține pasul cu provocările 
digitalizării globale. Noi, europenii, pentru că suntem piața unică cea mai 
mare din lume, putem să stabilim standardele care trebuie respectate atunci 
când este vorba de volumele mari de date, de inteligența artificială, de 
automatizare, apărând, totodată, valorile, drepturile și individualitatea 
cetățenilor noștri. Putem face acest lucru, însă numai cu condiția să 
rămânem uniți. O Europă puternică și unită le permite statelor sale membre 
să țintească mai sus. Programul nostru Galileo este cel datorită căruia, în 
prezent, Europa este încă în cursa spațială. Niciunul dintre statele noastre 
membre nu ar fi putut pune 26 de sateliți pe orbită, realizare de care 
beneficiază astăzi 400 de milioane de utilizatori din întreaga lume. Niciunul 
dintre statele noastre membre nu ar fi putut face acest lucru de unul singur. 
Galileo este în primul rând, dacă nu chiar exclusiv, o reușită europeană. Fără 
Europa, n-am avea Galileo. Să fim mândri de acest lucru.Stimate domnule 
președinte, din perspectivă geopolitică, acesta este momentul suveranității 
europene. Momentul în care Europa decide asupra destinului său. Momentul 
ca Europa să dezvolte ceea ce eu am denumit „Weltpolitikfähigkeit” – 
capacitatea de a-și asuma un rol, ca Uniune, în modelarea afacerilor globale. 
Europa trebuie să devină într-o mai mare măsură un actor suveran în 
relațiile internaționale. Suveranitatea europeană decurge din suveranitatea 
națională a statelor noastre membre. Ea nu înlocuiește ceea ce este specific 
națiunilor. Prin partajarea suveranității noastre – în domeniile în care acest 
lucru este necesar – fiecare dintre statele noastre națiune devine mai 
puternic. Această convingere, că „uniunea face forța”, este însăși 
chintesența participării la Uniunea Europeană. Suveranitatea europeană nu 
va fi niciodată îndreptată împotriva altora. Europa trebuie să rămână un 
continent al deschiderii și al toleranței. Și va rămâne astfel. Europa nu va fi 
niciodată o fortăreață care își întoarce fața de la lume, mai ales de la 
suferința acestei lumi. Europa nu va fi niciodată o insulă. Europa trebuie și va 
rămâne multilaterală. Pământul este al tuturor, nu doar al câtorva. Aceasta 



 

19 

este și miza alegerilor pentru Parlamentul European care vor avea loc în luna 
mai 2019. Vom folosi cele 250 de zile care ne despart de data alegerilor 
europene pentru a le demonstra concetățenilor noștri că, atunci când 
acționăm la unison, Uniunea Europeană poate să obțină rezultate și că își 
respectă angajamentele asumate la începutul acestui mandat. Până la 
momentul alegerilor europene trebuie să demonstrăm că Europa poate 
depăși diferențele dintre nord și sud, dintre est și vest, dintre stânga și 
dreapta. Europa este prea mică pentru a se împărți în 2 sau în 4.Trebuie să 
demonstrăm că împreună putem sădi semințele unei Europe mai suverane. 

SĂ NE ONORĂM PROMISIUNILE FĂCUTE - Doamnelor și domnilor 
deputați, pe europenii care își vor exprima votul în alegerile din mai 2019 nu 
îi va interesa ce a propus Comisia. Ci îi va interesa foarte mult ca giganții din 
sectorul internetului să plătească impozite în locul unde aceștia își obțin 
profiturile. Alegătorii vor - întocmai ca mulți dintre dumneavoastră, după 
cum știu - ca propunerea Comisiei în această privință să devină rapid lege. 
Cei care își doresc acest lucru au perfectă dreptate.Europenii care vor vota în 
2019 nu vor fi foarte impresionați de buna intenție a Comisiei de a combate 
materialele plastice de unică folosință pentru a ne proteja oceanele. Dacă 
vrem ca europenii să fie de partea noastră și dacă vrem să îi convingem că 
acțiunile noastre sunt corecte, atunci avem nevoie de o lege europeană care 
să consfințească interzicerea materialelor plastice — așa cum a propus 
Comisia. Declarăm cu toții - mai ales în discursuri frumoase - că ar trebui să 
fim mai ambițioși în chestiunile majore și să ne implicăm mai puțin în 
chestiunile minore. Dar europenii nu vor fi mulțumiți când va trebui să 
schimbăm în continuare ora de două ori pe an în baza unei reglementări 
europene. Comisia propune astăzi modificarea acestui aspect. Schimbarea 
orei ar trebui suprimată. Statele membre - în virtutea principiului 
subsidiarității - ar trebui să decidă ele însele dacă cetățenii lor utilizează ora 
de vară sau ora de iarnă. Mă aștept ca Parlamentul și Consiliul să vadă 
lucrurile în același fel și să găsească soluții compatibile cu piața unică. 
Timpul ne presează. Fac apel la noi toți ca în lunile care urmează să lucrăm 
îndeaproape împreună, pentru a ne putea onora în timp util, înainte de 
alegerile europene, promisiunile făcute în 2014. La începutul acestui mandat, 
ne-am angajat împreună să asigurăm o piață unică digitală mai inovatoare, 

o uniune economică și monetară mai aprofundată, o uniune bancară, o 
uniune a piețelor de capital, o piață unică mai echitabilă, o uniune 
energetică cu o politică prospectivă în domeniul climei, o agendă 
cuprinzătoare în materie de migrație, o uniune a securității și am întreprins 
acțiuni - în orice caz, cei mai mulți dintre noi - pentru ca dimensiunea socială 
a Europei să nu mai fie neglijată, ci să fie orientată către viitor. Comisia a 
prezentat toate propunerile și inițiativele pe care le-a anunțat în 2014. Dintre 
acestea, jumătate au fost deja adoptate de către Parlament și Consiliu, 20% 
se află pe drumul cel bun, iar 30% sunt încă în faza de discuții, care în unele 
cazuri sunt dificile. Doamnelor și domnilor, nu accept ca numai Comisia să fie 
considerată răspunzătoare pentru toate deficiențele - și nu spun că nu ar fi 
existat deficiențe. Propunerile noastre sunt cunoscute, acestea trebuie 
adoptate și puse în aplicare. Nu voi permite nici în viitor ca numai Comisia să 
fie considerată țap ispășitor. Țapi ispășitori se găsesc în toate instituțiile, cei 
mai puțini fiind la Comisie și la Parlament. Este necesar să ne asumăm un rol 
de lider în cât mai multe domenii. Acest lucru este valabil și în ceea ce 
privește finalizarea uniunii noastre a securității. Europenii se așteaptă ca 
Uniunea Europeană să îi protejeze. Din acest motiv, Comisia propune astăzi 
noi norme pentru eliminarea conținutului terorist de pe internet în termen de 
o oră — o oră fiind intervalul critic în care se poate produce cel mai mare rău. 
În plus, propunem extinderea mandatului Parchetului European nou înființat 
pentru ca în sfera acestuia să intre lupta împotriva infracțiunilor de terorism. 
Trebuie să putem întreprinde acțiuni de urmărire penală a teroriștilor la 
nivelul întregii Uniuni și la nivel transfrontalier. Teroriștii nu țin cont de 
frontiere. Nu ar trebui să le devenim complici din cauza incapacității noastre 
de a coopera. De aceea, propunem noi măsuri pentru a putea combate 
spălarea banilor în mod eficient și la nivel transfrontalier. Tot atât de hotărât 
trebuie să acționăm și pentru a proteja alegerile libere și corecte în Europa. 
Din acest motiv, Comisia propune astăzi noi norme pentru protejarea 
proceselor noastre democratice împotriva manipulării de către țări terțe sau 
chiar - da, și aceasta se poate întâmpla - de către interese private. Rolul de 
lider și spiritul de compromis sunt, desigur, foarte necesare atunci când este 
vorba de migrație. Am înregistrat mai multe progrese în acest sens decât se 
spune adesea. Au fost adoptate 5 dintre cele 7 propuneri de reformare a 
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sistemului european comun de azil. Eforturile noastre au dat roade: numărul 
de sosiri înregistrate pe ruta est-mediteraneană este cu 97% mai mic, iar cel 
de sosiri pe ruta central-mediteraneană cu 80% mai mic. Din 2015, 
operațiunile UE au contribuit la salvarea a peste 690.000 de persoane pe 
mare. Cu toate acestea, statele membre nu au găsit încă echilibrul adecvat 
între răspunderea pe care fiecare țară trebuie să și-o asume pe propriul 
teritoriu și solidaritatea necesară între ele. Însă, tocmai de solidaritate 
trebuie să facă dovadă statele membre, dacă doresc să mențină spațiul 
Schengen fără frontiere interne. Sunt și rămân împotriva frontierelor interne. 
Și, acolo unde astfel de frontiere au fost reinstituite, trebuie să fie eliminate. 
Dacă ele ar persista, aceasta ar reprezenta un pas înapoi inacceptabil pentru 
Europa de astăzi și cea de mâine. Comisia și mai multe președinții ale 
Consiliului au prezentat numeroase soluții de compromis. Invit Președinția 
austriacă a Consiliului UE să facă acum pași decisivi pentru a elabora soluții 
durabile cu privire la o reformă echilibrată în domeniul migrației. Nu putem 
continua să purtăm discuții interminabile de fiecare dată când sosește o 
nouă navă pentru a găsi soluții ad-hoc pentru persoanele aflate la bord. 
Soluțiile ad-hoc nu sunt suficiente. Avem nevoie de solidaritate durabilă – 
acum și întotdeauna. Avem nevoie de mai multă solidaritate pentru că avem 
nevoie de mai multă eficiență. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește 
introducerea unui mecanism de protecție civilă consolidat la nivel european. 
Când ia foc o țară, ia foc întreaga Europă. Printre imaginile impresionante 
din aceasta vară se numără nu numai incendiile, ci și întâmpinarea cu 
aplauze a pompierilor polonezi de către Suedia amenințată de flăcări – 
Europe at its best. Să revenim la tema migrației. Prezentăm astăzi o 
propunere privind consolidarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la 
nivel european. Frontierele externe trebuie protejate mai eficient. De aceea, 
propunem creșterea numărului de polițiști de frontieră europeni, care sunt 
finanțați din bugetul european, la 10.000 de agenți până în 2020. De 
asemenea, prezentăm o propunere de dezvoltare în continuare a Agenției 
europene pentru azil. Statele membre au nevoie de un sprijin european mai 
solid în ceea ce privește prelucrarea cererilor de azil, care să fie în 
conformitate cu Convenția de la Geneva. Și mai prezentăm o propunere de 
accelerare a returnării migranților în situație neregulamentară. Comisia își 

asumă acest rol alături de statele membre. Îmi exprim din nou dorința, aș 
spune că este chiar o solicitare, de a deschide căi legale de acces către 
Uniunea Europeană. Avem nevoie de migranți calificați. Și în această privință 
Comisia a prezentat de mult timp propuneri concrete, care acum trebuie să 
fie puse în aplicare. Domnule președinte, aș dori să vă vorbesc despre viitor și, 
deci, despre continentul cu care ne înfrățim, și anume Africa. Până în 2050, 
populația Africii va ajunge la 2,5 miliarde de locuitori. O persoană din 4 va fi 
africană. Trebuie să investim mai mult în relația noastră cu acest continent 
mărețși nobil și cu națiunile sale individuale. Nu trebuie să mai privim 
această relație africano-europeană din perspectiva exclusivă a unui donator 
de ajutoare pentru dezvoltare. Această abordare ar fi insuficientă. De fapt, 
umilitoare. Africa nu are nevoie de gesturi de caritate, ci de un parteneriat 
echilibrat, de un veritabil parteneriat. Și noi, europenii, avem nevoie în egală 
măsură de acest parteneriat. Când pregăteam acest discurs, am vorbit cu 
prietenii mei africani, în special cu Paul Kagame, președintele Uniunii 
Africane. Am căzut de acord asupra faptului ca pe viitor angajamentele 
noastre să fie reciproce. Dorim să construim un nou parteneriat cu Africa. 
Comisia propune astăzi o nouă alianță între Africa și Europa, o alianță 
pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Această alianță - în forma pe 
care o avem în vedere - ar permite crearea a până la 10 milioane de locuri de 
muncă în Africa în următorii 5 ani. Dorim să creăm un cadru care să permită 
atragerea mai multor investiții private în Africa. De fapt, nu pornim de la 
zero: Fondul de investiții externe, lansat în urmă cu 2 ani, va mobiliza 
investiții în valoare de peste 44 miliarde euro în sectorul public și în cel privat 
din Africa. Proiectele deja planificate și inițiate vor mobiliza 24 miliarde euro. 
Ne vom concentra investițiile în domeniile în care investițiile vor aduce o 
schimbare reală. Până în 2020, Uniunea Europeană va sprijini 35.000 de 
studenți și cercetători africani datorită programului Erasmus. Până în 2027, 
acest număr trebuie să ajungă la 105.000. Schimburile comerciale dintre 
Africa și Europa nu sunt de neglijat: schimburile comerciale ale Africii cu 
Uniunea Europeană au o pondere de 36%. Însă acest volum al schimburilor 
comerciale nu este suficient. Am convingerea că ar trebui să dezvoltăm 
numeroasele acorduri comerciale dintre Africa și Uniunea Europeană într-un 
acord de liber schimb între cele două continente, într-un parteneriat 
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economic între parteneri egali. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 
o altă chestiune în care consider că este o nevoie puternică de rolul de lider 
al Uniunii este Brexit. Nu voi intra în detaliile negocierilor, care sunt conduse 
cu măiestrie de prietenul meu Michel Barnier. Acesta lucrează pe baza 
poziției unanime confirmate în repetate rânduri de cele 27 de state membre. 
Cu toate acestea, permiteți-mi să reamintesc 3 principii care ar trebui să 
orienteze activitatea noastră cu privire la Brexit în lunile următoare. În 
primul rând, respectăm decizia britanicilor de a ieși din Uniune, deși o 
regretăm în continuare în mod profund. Cerem însă guvernului britanic să 
înțeleagă că odată ce o țară părăsește Uniunea nu mai poate să beneficieze 
de aceeași poziție privilegiată ca un stat membru. Dacă iese din Uniune, o 
țară nu mai este, firește, parte a pieței unice și, cu siguranță, nici doar a 
segmentelor de piață pentru care optează. În al doilea rând, Comisia 
Europeană, Parlamentul European și toate cele 27 de state membre vor face 
întotdeauna dovadă de loialitate și solidaritate față de Irlanda atunci când 
este vorba de frontiera irlandeză. De aceea, dorim să găsim o soluție 
creativă care să împiedice instituirea unei frontiere strict controlate în 
Irlanda de Nord. Însă, vom fifoarte direcți în cazul în care guvernul britanic se 
îndepărtează de la responsabilitățile care îi revin în temeiul Acordului din 
Vinerea Mare. Nu Uniunea Europeană, ci Brexit riscă să ducă la o frontieră 
care va fi mai vizibilă în Irlanda de Nord. În al treilea rând, după data de 29 
martie 2019, Regatul Unit nu va fi niciodată o țară terță ca oricare alta 
pentru noi. Regatul Unit va fi întotdeauna un vecin și un partener foarte 
apropiat, din punct de vedere politic, economic și al securității. În ultimele 
luni, ori de câte ori am avut nevoie de unitate în Uniune, Marea Britanie ne-a 
fost alături, acționând în baza acelorași valori și principii ca toți ceilalți 
europeni. De aceea, salut propunerea prim-ministrului May de a dezvolta un 
nou parteneriat ambițios pentru viitor, după Brexit. Suntem de acord cu 
declarația făcută la Chequers, conform căreia punctul de plecare al unui 
astfel de parteneriat ar trebui să fie un spațiu de liber schimb între Regatul 
Unit și Uniunea Europeană. Pe baza acestor 3 principii, negociatorii Comisiei 
sunt pregătiți să lucreze neîntrerupt pentru a ajunge la un acord. Avem 
datoria față de cetățeni și întreprinderi de a asigura faptul că retragerea 

Regatului Unit este ordonată și că apoi există stabilitate. Comisia nu va 
ridica obstacole în acest sens, pot să vă asigur de aceasta. 

O PERSPECTIVĂ CONVINGĂTOARE PENTRU VIITOR - Doamnelor și 
domnilor deputați, până la alegerile europene și până la Summit-ul care va 
avea loc la Sibiu, în România, pe 9 mai 2019, mai rămân multe de făcut. Va 
trebui ca, la Sibiu, să ne convingem concetățenii că, în aspectele esențiale, 
împărtășim aceeași viziune asupra scopului Uniunii noastre. Popoarelor 
europene nu le place incertitudinea și scopurile vagi. Le plac orientările clare, 
nu aproximările și jumătățile de măsură. Aceasta este provocarea aflată pe 
agenda europeană în timpul rămas până la Summit-ul de la Sibiu, care va 
avea loc la 6 săptămâni după Brexit și cu numai două săptămâni înainte de 
alegerile pentru Parlamentul European. Până atunci trebuie să ratificăm 
acordul de parteneriat dintre Uniunea europeană și Japonia, atât din rațiuni 
economice, cât și geopolitice. Tot până atunci, avem datoria de a negocia un 
acord de principiu privind bugetul Uniunii Europene după 2020. Dacă vrem 
să le dăm tinerilor europeni - și va trebui să facem acest lucru - șansa de a 
valorifica la maximum posibilitățile oferite de un program Erasmus care 
merită să dispună de mai multe mijloace de finanțare, va trebui să luăm o 
decizie cu privire la acest pachet financiar - precum și cu privire la alte 
pachete financiare - înainte de alegerile europene. Dacă vrem să le oferim 
mai multe oportunități cercetătorilor noștri și start-up-urilor noastre, pentru 
a evita ca o lipsă de resurse să ducă la scăderea drastică a numărului de 
posturi de cercetător, va trebui să luăm o decizie înainte de alegerile 
europene. Dacă vrem ca, fără să recurgem la militarizare, să înmulțim cu 20 
cheltuielile de apărare, trebuie să luăm o decizie cât mai rapid. Dacă vrem să 
majorăm cu 23% investițiile consacrate Africii, va trebui să luăm o decizie cât 
mai rapid. De asemenea, până anul viitor, va trebui să consolidăm rolul 
internațional al monedei euro. În doar 20 de ani de existență - și în pofida 
vocilor pesimiste care ne-au însoțit în tot acest timp - moneda euro a parcurs 
deja un drum lung. Aceasta a devenit a doua cea mai utilizată monedă din 
lume, 60 de țări legându-și monedele de moneda euro într-un fel sau altul. 
Totuși, trebuie să facem mai mult pentru ca moneda noastră unică să își 
poată îndeplini în totalitate rolul pe scena internațională. Evenimentele 
recente au scos în evidență necesitatea de a aprofunda uniunea noastră 
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economică și monetară și de a crea piețe de capital lichide și profunde. 
Numeroase propuneri formulate de Comisie în acest domeniu nu așteaptă 
decât să fie adoptate de acest Parlament și de Consiliu. Cu toate acestea, 
putem și trebuie să facem mai mult de atât. Este aberant faptul că Europa își 
plătește 80% din factura la importurile de energie - în valoare de 300 
miliarde euro pe an - în dolari americani, când importurile noastre de energie 
provin din Statele Unite numai în proporție de aproximativ 2%, și că 
societățile europene cumpără avioane europene în dolari, în loc de euro.De 
aceea, înainte de sfârșitul acestui an, Comisia va prezenta inițiative menite 
să consolideze rolul internațional al euro. Euro trebuie să devină 
instrumentul activ al noii suveranități europene. În acest sens, primul lucru 
care trebuie făcut este să ne punem lucrurile în ordine, consolidând uniunea 
economică și monetară, ceea ce de altfel am și început să facem. Fără o 
uniune economică și monetară aprofundată, nu vom avea argumente 
credibile pentru a consolida rolul internațional al euro. Pentru o Europă și o 
monedă euro mai puternice, trebuie să finalizăm uniunea economică și 
monetară. Aș mai dori ca, înainte de Summit-ul de la Sibiu, să realizăm 
progrese concrete în ceea ce privește consolidarea politicii noastre externe. 
Va trebui să ne perfecționăm capacitatea de a vorbi cu o singură voce în 
materie de politică externă. Nu este normal ca Europa să se reducă singură 
la tăcere și să nu poată vorbi tare și răspicat la Consiliul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva pentru a condamna 
încălcările drepturilor omului săvârșite în China, și asta pentru că un stat 
membru a fost în măsură să blocheze orice decizie în această privință. Nu 
este normal ca Europa să se afle în imposibilitatea de a acționa atunci când 
este vorba de reînnoirea embargoului asupra armelor impus Belarusului sau 
de aplicarea de sancțiuni Venezuelei, deoarece nu s-a putut întruni 
unanimitatea. De aceea, Comisia vă propune astăzi, din nou, să trecem la 
votul cu majoritate calificată în anumite domenii strict delimitate ale 
relațiilor externe. Repet mesajul pe care l-am transmis și anul trecut: trebuie 
să trecem la votul cu majoritate calificată în anumite domenii. Nu în toate 
domeniile, ci doar în anumite domenii strict delimitate: drepturile omului, 
misiunile civile și altele.Tratatul actual îi permite Consiliului să ia o decizie în 
acest sens. Consider că a venit timpul să ne prevalăm de clauza pasarelă din 

Tratatul de la Lisabona, care ne permite să deschidem calea către luarea de 
decizii cu majoritate calificată - această clauză pasarelă care este 
„frumusețea uitată” a Tratatului. Cred, de altfel, că și anumite chestiuni din 
domeniul impozitării ar trebui să facă obiectul deciziilor cu majoritate 
calificată. Domnule președinte, aș mai dori să spun că modul în care 
discutăm despre dezacordurile noastre mă apasă tot mai mult. Schimburile 
polemice dintre guverne și dintre instituții devin tot mai numeroase. Nu 
atacurile polemice, adesea ofensatoare, duc mai departe construcția 
europeană. Nu este vorba doar de un ton regretabil pe care discută forțele 
politice între ele, ci și de modul în care unii tratează mass-media și jurnaliștii, 
pentru că vor să evite orice dezbatere. Europa trebuie să rămână un loc în 
care libertatea presei nu este pusă la îndoială. Prea mulți jurnaliști sunt 
intimidați, atacați, uneori chiar asasinați. Va trebui să ne protejăm mai mult 
jurnaliștii, care sunt, la rândul lor, actori importanți ai democrației noastre. 
Trebuie să redescoperim, în general, puterea compromisului. A încerca să 
ajungem la un compromis nu înseamnă a ne sacrifica convingerile și nici 
libertatea de a dezbate cu respectarea punctului de vedere al celorlalți și a 
valorilor noastre. Comisia se opune oricărei atingeri aduse statului de drept. 
Ne îngrijorează în continuare evoluția dezbaterilor din anumite state 
membre. În cazurile în care statul de drept este în pericol, trebuie să se aplice 
articolul 7. Prim-vicepreședintele Timmermans îndeplinește o misiune 
lăudabilă, dar foarte adesea solitară, de apărare a statului de drept. 
Întreaga Comisie și eu, personal, îl susținem cu fermitate. Într-o anumită 
privință trebuie să fim intransigenți: hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene trebuie să fie respectate și puse în aplicare. Acest lucru este 
esențial. Uniunea Europeană este o comunitate de drept. Respectarea 
principiilor statului de drept și a hotărârilor judecătorești nu este opțională, 
ci obligatorie. 

CONCLUZIE - Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, în 
introducerea discursului meu, care este și ultimul meu discurs despre Starea 
Uniunii Europene, v-am vorbit despre Istorie, de la istoria cu minusculă, a 
mandatului acestei Comisii, până la marea Istorie, care este cea a Europei. 
Noi toți suntem răspunzători pentru Europa, așa cum este acum. Noi toți 
vom fi răspunzători pentru Europa, așa cum va fi în viitor. Așa se scrie istoria: 
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Parlamentele și Comisiile trec, Europa rămâne. Pentru ca Uniunea 
Europeană să devină ceea ce trebuie să fie avem nevoie să desprindem mai 
multe învățăminte importante. Aș dori ca Europa să iasă din tribunele 
stadionului mondial. Europa nu trebuie să fie un simplu spectator, un 
comentator al evenimentelor internaționale, ci trebuie să fie un actor 
constructiv, un făuritor, un arhitect al lumii de mâine. Există o cerere 
importantă pentru Europa în întreaga lume. Ca să satisfacem această cerere 
stringentă, va trebui ca Europa să se exprime cu o singură voce pe scena 
internațională. Pentru a putea fi ascultată și înțeleasă în concertul națiunilor, 
vocea europeană trebuie să fie inteligibilă, limpede, distinctă. Federica 
Mogherini a îmbunătățit coerența diplomatică a Uniunii Europene, deci să 
nu cădem din nou pradă incoerenței diplomațiilor naționale concurente și 
paralele. Diplomația europeană trebuie să fie una singură, iar solidaritatea 
noastră multilaterală trebuie să fie deplină. Aș vrea ca, de acum înainte, să 
facem eforturi mai mari pentru a apropia Estul de Vestul Europei. Să încetăm 
acest trist spectacol al dezbinării intra-europene. Continentul nostru și cei 
care au pus capăt războiului rece merită mai mult de atât. Aș vrea ca 
Uniunea Europeană să acorde mai multă atenție dimensiunii sale sociale. Cei 
care ignoră așteptările îndreptățite ale lucrătorilor și ale micilor întreprinderi 
creează un risc important la adresa coeziunii societăților noastre. Să 
transformăm intențiile exprimate la Summit-ul de la Göteborg în norme de 

drept. Aș vrea ca alegerile de anul viitor să marcheze un moment istoric 
pentru democrația europeană. De asemenea, aș vreaca experiența 
referitoare la instituirea de capi de listă (Spitzenkandidaten), acest mic pas 
înainte pentru democrația europeană, să se repete. Pentru mine, această 
experiență va fi cu atât mai credibilă în momentul în care vom avea 
veritabile liste transnaționale. Îmi doresc ca aceste liste transnaționale să fie 
introduse cel târziu la viitoarele alegeri europene din 2024. Mai întâi de 
toate, aș vrea să spunem nu naționalismului nesănătos și să spunem da 
patriotismului luminat. Să ținem minte faptul că patriotismul Secolului XXI 
are două dimensiuni, una națională și cealaltă europeană, iar aceste două 
dimensiuni nu se exclud reciproc. Așa cum spunea filosoful francez Blaise 
Pascal, îmi plac lucrurile care merg împreună. Pentru a se ține pe picioare, 
națiunile europene și Uniunea Europeană trebuie să meargă împreună. Cei 
care iubesc Europa trebuie să iubească și națiunile din care este compusă, iar 
cei care își iubesc națiunea trebuie să iubească și Europa. Patriotismul este o 
virtute, în timp ce naționalismul obtuz este o minciună apăsătoare și o 
otravă periculoasă. Pe scurt: să ne rămânem fideli nouă înșine. Să plantăm 
astăzi copacii la umbra cărora strănepoții noștri vor putea să crească și să 
respire în pace, indiferent dacă vin din Est, din Vest, din Sud sau din Nord. Cu 
câțiva ani în urmă v-am spus, chiar aici, că Europa este marea iubire a vieții 
mele. Da, iubesc Europa și o voi iubi în continuare. 
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Normele privind drepturile de autor în mediul digital 

Parlamentul European a adoptat, în data de 12 septembrie a.c., 
amendamentele sale referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală11, 
adăugând măsuri de protecție pentru firmele mici și pentru libertatea de 
exprimare. Multe dintre modificări au urmărit să se ofere asigurări pentru 
artiști, în special muzicieni, artiști interpreți sau interpreți, precum și pentru 
editori de știri și jurnaliști,care sunt plătiți  pentru munca lor atunci când le 
sunt utilizate operele prin partajarea pe platforme, cum ar fi YouTube, 
Facebook, sau a giganților de internet și ai agregatelor de știri, cum ar fi  
Google News. 

După vot, raportorul Axel Voss (PPE, DE) a declarat: „(...) Mă bucur 
foarte mult că, în ciuda campaniei foarte puternice de lobby a giganților de 
internet, există acum o majoritate care susține necesitatea de a proteja 
principiul remunerării corecte. Au existat multe dezbateri aprinse în jurul 
acestei directive și cred că Parlamentul European a ascultat cu atenție toate 
problemele care s-au ridicat. Prin urmare, am abordat preocupările legate de 
inovare, excluzând domeniile de aplicare la  micro-platforme sau 
agregatoare. Sunt convins că internetul va fi la fel de liber ca și astăzi, iar 
creatorii și jurnaliștii vor câștiga o parte echitabilă din veniturile generate de 
lucrările lor.“ 

Poziția Parlamentului European sugerează planurile propuse de 
Comisia Europeană de a răspunde pentru încălcarea drepturilor de autor 
atât pe platforme, cât și pe agregatoarele on-line. Acest lucru se va aplica și 
fragmentelor, unde este afișată doar o mică parte a textului editorului de 
știri. În practică, această răspundere impune părților să plătească titularilor 
de drepturi materialele protejate prin drepturi de autor pe care le pun la 
dispoziție. Textul Parlamentului solicită în mod special ca jurnaliștii înșiși, și 
nu doar editurile lor, să beneficieze de remunerații care decurg din această 

                                                 
11COM(2016)0593 –2016/0280(COD) 

obligație de răspundere.Amendamentele includ dispoziții care să garanteze 
că legea dreptului de autor este respectată și în mediul on-line fără a 
împiedica în mod nejustificat libertatea de exprimare care a ajuns să 
definească internetul.Doar partajarea prin hyperlink-uri către articole va fi 
liberă de constrângerile legate de drepturile de autor. 

În plus, aceste platforme vor trebui să instituie sisteme rapide de 
recurs (operate de personalul platformei, și nu de algoritmi) prin care pot fi 
depuse plângeri în cazul în care încărcarea este în mod greșit eliminată. 

De asemenea, amendamentele propuse și adoptate specifică faptul 
că încărcarea în enciclopedii on-line într-un mod necomercial, cum ar fi 
Wikipedia sau platforme software cu sursă deschisă, cum ar fi GitHub, va fi 
automat exclusă de la cerința de a respecta regulile privind drepturile de 
autor. 

Textele adoptate consolideazădrepturile de negociere ale autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți, permițându-le să pretindă remunerații 
suplimentare de la partea care le exploatează drepturile atunci când 
remunerația convenită inițial este disproporționatredusă comparativ cu 
beneficiile obținute. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0593:FIN:RO:PDF
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor sănătății 

 Președinția austriacă a Consiliului UE a organizat la Viena în perioada 10-11 septembrie 2018 reuniunea informală a miniștrilor sănătății. Cu această 

ocazie s-au desfășurat dezbateri care au vizat, în principal, subiecte precum: securitatea aprovizionării cu medicamente și utilizarea mijloacelor moderne de 

comunicare în domeniul asistenței medicale. Ministrul federal Beate Hartinger-Klein a prezentat mai multe teme de discuție în legătură cu cerințele de 

reglementare pentru medicamente. Printre altele a identificat posibilitatea îmbunătățirii schimbului structurat de informații dintre autoritățile responsabile cu 

aprobarea medicamentelor și alte părți interesate din sistemul de sănătate. Acesta se referă, de exemplu, la 

mecanismul care permite plătitorilor (precum Asociația instituțiilor de securitate socială din  Austria) să se 

adapteze cât mai repede la dezvoltarea noilor produse și grupe de produse pentru a se planifica în mod 

corespunzător. De asemenea, ministrul federal a mai evidențiat faptul că: „(…) Problema privind beneficiul 

pacientului este extrem de importantă în acest context. Cum putem garanta faptul că utilizarea unor 

medicamente foarte scumpe pentru tratarea unor boli critice oferă beneficii reale pacientului și răspund 

așteptărilor noastre? Prin urmare ar putea fi necesară extinderea criteriilor esențiale de aprobare a 

medicamentelor noi care să permită furnizarea de  informații fiabile. Acest lucru nu ar trebui să afecteze nici 

durata nici costurile procesului de autorizare, astfel încât să se garanteze aprovizionarea rapidă cu produse 

inovatoare.” 

Ministrul sănătății a abordat, de asemenea, problema disponibilității medicamentelor în Europa. 
„(…) Experiența recentă a demonstrat  că și în Europa anumite medicamente sunt introduse cu întârziere pe 
piață sau nu sunt introduse deloc. Prin urmare ar trebui să luăm în considerare măsuri care să asigure 
securitatea aprovizionării cu medicamente pentru toți pacienții din UE.(…) De asemenea este necesar ca 
finanțarea pentru cercetare și dezvoltare în domeniul medicamentelor  să fie direcționată către acele zone 
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unde nu se desfășoară activități de cercetare din cauza numărului scăzut de pacienți.” 

În continuare ministrul Hartinger-Klein s-a exprimat cu privire la importanța digitalizării în sistemul de sănătate: „(…) Nu există nici o îndoială cu privire la 
faptul că furnizarea și utilizarea datelor personale digitale privind sănătatea, în diagnosticare și tratament în caz de boală, este în interes public. Utilizarea 
datelor digitale privind sănătatea oferă un sprijin real personalului medical - cu cât  acesta dispune de un număr de date privind sănătatea cu atât acesta poate 
oferi un diagnostic sau un tratament  mai bun. Un aspect pozitiv este faptul că noi, în calitate de state membre ale UE, nu suntem la început de drum în ceea ce 
privește digitalizarea sistemului de sănătate (…). Cu toate acestea din cauza obstacolelor tehnice, o mare parte din infrastructura digitală existentă în sistemul de 
sănătate nu asigură schimbul de date în afara organizațiilor respective.” 

 În urma dezbaterilor statele membre au convenit să 
colaboreze îndeaproape cu serviciile Comisiei Europene în 
cadrul rețelei e-Health, care este deja instituită la nivelul UE, 
pentru a elabora orientări pentru programe de promovare  la 
nivel european și pentru programe de investiții. Obiectivul 
este de a adapta infrastructura utilizată în prezent, de mii de 
furnizori de servicii medicale, pentru viitor. 

În finalul reuniunii Hartinger-Klein a subliniat că „(…) 
Președinția va prezenta Consiliului pentru ocuparea forței  de 
muncă, politică socială, sănătate și consumatori din decembrie 
2018 rezultatul reuniunii informale precum și câteva mesaje- 
cheie. Sperăm că vom putea să  aducem un plus de valoare 
dezbaterilor la nivel european și totodată să prezentăm 
viitoarei Comisii Europene propunerile și soluțiile identificate 
de statele membre.” 
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Pregătirea Președinției române la 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

 

 

În data de 11 septembrie 2018, a avut loc la Zagreb, Croaţia, cea de-a treia reuniune a Trio-ului12 de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene, format 
din România – Finlanda – Croația. La întâlnire au participat dl Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene, dl Kare Yrjö Halonen, secretar de stat 
pentru afaceri europene la Cabinetul prim-ministrului Finlandei, și dna Andreja Metelko-Zgombić, secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul ministerului 
afacerilor externe și europene din Croația, precum şi dl Gábor Ivan, director al direcției politică generală din cadrul Secretariatului General al Consiliului UE. 

Dl Negrescu a prezentat stadiul pregătirilor pentru preluarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene și a subliniat importanţa 
dialogului permanent cu celelalte două state membre din noul grup de trei state membre în vederea asumării unor preşedinţii de succes şi a definitivării unui 
program comun de lucru pentru intervalul 1 ianuarie 2019-30 iunie 2010. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele trei state trebuie să îşi pregătească 
propriul său program, cât mai detaliat, pentru cele șase luni de mandat. Trio-ul de Președinții România – Finlanda – Croația se va desfăşura pe perioada a două 
cicluri legislative.  

Textul final al programului comun de lucru al trio-ului va fi prezentat în cadrul reuniunii COREPER II şi aprobat în Consiliul pentru afaceri generale care va 
avea loc în luna decembrie 2018. 

 

 

                                                 
12 Statele membre care dețin Președinția Consiliului Uniunii Europene lucrează în grupuri de câte trei, denumite „Trio-uri“. Acest sistem a fost stabilit prin Tratatul de la Lisabona, în anul 2009. 
Trio-ul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. 

http://www.romania2019.eu/2018/09/11/victor-negrescu-purtam-un-dialog-continuu-cu-finlanda-si-croatia-in-vederea-definitivarii-unui-program-de-trio-solid-pragmatic-si-orientat-spre-cetateni/


 

28 

BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

 

 În discursul său asupra Stării Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Paul 
Junker, a subliniat, referitor la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană: 

 decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană este respectată; 
 cine părăsește Uniunea nu se mai poate bucura de acceași poziție și de 

aceleași privilegii ca și un stat membru; 
 părăsirea Uniunii înseamnă și ieșirea din piața unică europeană; 

 deși a reiterat promisiunea de a avea legături comerciale şi de securitate strânse cu Marea Britanie, a precizat că UE nu va face compromisuri 
asupra termenilor-cheie din acordul de ieşire din blocul 
comunitar; 

 Comisia, Parlamentul și statele membre vor 
dovedi totdeauna loialitate și solidaritate cu Irlanda, în 
special în problemele legate de granițe. 

Negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru Brexit, 
Michel Barnier, a afirmat, în contextul participării la 
forumul strategic de la Bled, în Slovenia, că se poate ca un 
acord privind Brexit-ul să fie încheiat în următoarea 
perioadă „Cred că dacă suntem realişti putem ajunge la un 
acord asupra primei etape a negocierilor, adică tratatul 
privind Brexit, în termen de şase sau opt 
săptămâni…Ţinând cont de timpul necesar pentru procesul 
de ratificare - Camera Comunelor, pe de o parte, 
Parlamentul European şi Consiliul European, pe de altă 
parte - trebuie să ajungem la un acord până la începutul lui 
noiembrie. Cred că (acest lucru) este posibil.” 

David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic Theresa May, a declarat la Ambrosetti că ţara sa doreşte un acord cu care să fie de acord toate 
statele UE, însă Marea Britanie are pregătit și un plan pentru eventualitatea unei ieșiri din UE fără niciun acord.  

https://www.euractiv.com/section/future-eu/video/live-state-of-the-union-2018/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/eu-leaders-brace-for-emergency-brexit-summit-in-mid-november/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-08/u-k-s-lidington-absolutely-confident-of-brexit-deal-in-november
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 10 - 16 septembrie 2018 

 

 Premierul ceh reiterează că nu dorește niciun fel de refugiați în țara sa 
Andrej Babis a declarat că nu va face nicio excepție privind găzduirea 
refugiaților, nici măcar pentru cazurile umanitare, cum ar fi orfanii de război 
din Siria. „De ce să-i primim noi? Avem şi noi orfani aici în ţară pe care 
trebuie să-i pregătim pentru viaţă”, a spus Babis, explicând că Cehia își arată 
deja solidaritatea prin intermediul ajutoarelor financiare și medicale livrate 
direct Siriei și altor zone de criză. Babis a cerut tuturor ţărilor din Uniunea 
Europeană „să transmită un semnal clar” împotriva imigraţiei ilegale, 
trimiţând înapoi migranţii care ajung la ţărmurile europene la bordul unor 
ambarcaţiuni. (RO) 
 

 Comisarul european Pierre Moscovici se arată îngrijorat de apariția 
unor „mici Mussolini” în Europa 
Comisarul european pentru Afaceri Economice a avertizat că „mici 
Mussolini” ar putea apărea în Europa. Afirmația a atras critici virulente din 
partea ministrului de Interne al Italiei, care îl acuză că insultă țara sa și 
poporul italian. Înaltul oficial european a precizat că actuala situație politică, 
caracterizată de o ascensiune a populiștilor, dar și a forțelor politice de 
extremă dreapta amintește de perioada anilor 30, când Andolf Hitler și 
Benito Mussolini erau la putere. În opinia sa, economia Italiei este „o 
problemă“ în cadrul zonei euro. (RO) 
 

 Ministrul delegat pentru afaceri europene: România nu se află în 
situaţia de a fi confruntată cu posibilitatea declanşării Articolului 7 din 
Tratatul UE 
Victor Negrescu: „Trebuie să spun foarte precis că România nu se află, în 
prezent, în situaţia de a fi confruntată cu posibilitatea declanşării Articolului 
7. Vorbim de o dezbatere care va avea loc în Parlamentul European despre 
România, despre statul de drept, despre protestele care au avut loc în ultima 
perioadă. Au mai fost dezbateri similare, au fost foarte multe state invitate 
la astfel de dezbateri, este normal să existe astfel de discuţii. Fiecare parte îşi 
poate prezenta punctele de vedere”. Oficialul român a completat că cei mai 
vocali europeni care fac trimitere sau referire la țara naostră sunt cei care 
doresc să ocupe diverse demnități. (RO) 
 

 Comisia Europeană: Grecia trebuie să-și îndeplinească promisiunile 
privind reducerea pensiilor 
În schimbul pachetului de asistență financiară Grecia trebuie să își 
îndeplinească promisiunile făcute creditorilor săi internaționali. Purtătorul 
de cuvânt al Comisiei Europene, Alexander Winterstein: „Poziţia noastră 
este limpede precum cristalul: pacta sunt servanda (n.r. forţa obligatorie a 
contractului). Aceasta este singura poziţie luată în considerare”. În 2017, 
Grecia şi creditorii săi internaţionali au acceptat o reformare a pensiilor, 
conform căreia Atena va trebui să reducă pensiile în 2019. Măsura a fost 
aprobată de Parlamentul elen. (RO) 
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 Cancelarul german atrage atenția asupra unui „război hibrid” al Rusiei 
împotriva soldaților germani staționați în Lituania 
Angela Merkel a afirmat că țara sa își consolidează capacitățile defensive în 
fața „războiului hibrid” desfășurat, în opinia sa, de către Rusia împotriva 
soldaților germani staționați pe flancul estic al NATO. Statele membre ale 
Alianţei Nord-Atlantice au acuzat Rusia că recurge la tehnici de „război 
hibrid”, de la subversiune la propagandă, precum şi „războiul cibernetic”, 
pentru a sabota ţările occidentale, fără să declanşeze un răspuns militar 
complet al NATO. Rusia a dezmințit în repetate rânduri că se face vinovată 
de aceste atacuri, afirmând că Alianța Nord-Atlantică provoacă o cursă a 
înarmării. (RO) 
 

 Summit-ul celor Trei Mări se desfășoară în perioada 17-18 septembrie 
la București 
Summit-ul urmărește realizarea de progrese concrete în ceea ce privește 
multiplicarea interconexiunilor de transport, energie și digitale în regiune. 
Reprezentanții a 12 state membre ale UE care se află în zona Mării Adriatice, 
Mării Baltice și Mării Negre, precum și invitații acestora, vor discuta la 
București contribuțiile concrete pentru a spori conectivitatea în regiune, 
pentru a spori convergența, coeziunea și unitatea UE, precum și 
consolidarea legăturilor transatlantice. (RO) 
 

 Comisarul european pentru Agricultură: 10 milioane de euro vor fi 
alocaţi României în 2019 pentru găsirea unui vaccin împotriva pestei porcine 
Phil Hogan:  „Faptul că am identificat virusul în 800 de focare în ultimele luni, 
e un indicator clar al mecanismelor de detecţie. Eu un număr mare de focare 
identificate, într-un timp scurt. Vom continua să sprijinim Ministerul 
Agriculturii şi fermierii din România în ceea ce priveşte măsurile de 
supraveghere, serviciile veterinare, cerecetare. Vom încerca să furnizăm un 
vaccin care să funcţioneze pe viitor. 10 milioane de euro vor fi alocaţi în 2019 
pentru cerecetarea acestui obiectiv. Pe termen scurt, trebuie să oprim 
răspândirea bolii în România, care are un impact şi asupra ţărilor vecine şi 
asupra schimburilor comerciale de carne de porc din UE şi din lume.” (RO) 
 

 Ministerul Transporturilor: Comisia Europeană va finanța proiectul 
magistralei de metrou până la Aeroportul Otopeni 
Proiectul Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni) va beneficia de 
finanţare din partea Comisiei Europene, în prezent desfăşurându-se 
negocieri privind valoarea maximă a fondurilor nerambursabile ce vor fi 
alocate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. (RO) 
 

 Germania a finalizat un acord cu Italia privind returnarea migranților 
Ministrul german de Interne a anunțat că țara sa a finalizat un acord cu Italia 
privind returnarea migranților care sunt interceptați la granița germană. 
Anunțul survine în contextul în care, pe data de 8 august a.c., Guvernul de la 
Berlin anunța că a finalizat un acord cu Spania, prin care aceasta s-a angajat 
să preia migranții care sosesc în Germania, dar sunt deja înregistrați deja pe 
teritoriul spaniol. Acordul, care a intrat în vigoare pe 11 august a.c., se referă 
la toţi migranţii care sosesc în Germania şi sunt deja înregistraţi în Spania în 
bazele de date europene. Acorduri similare au fost stabilite și cu Portugalia 
și Grecia. (RO) 
 

 Polonia anunță că nu va sprijini activarea Articolului 7 în cazul Ungariei 
Ministrul polonez de externe: „Fiecare ţară are dreptul său suveran de a 
face reformele interne pe care le consideră potrivite”. Guvernul conservator 
de la Varşovia este la rândul său sub tirul criticilor Bruxellesului privind o 
serie de măsuri care sunt văzute ca o încălcare a independenţei justiţiei. 
(RO) 
 

 Manfred Weber: România trebuie să devină un membru al Spațiului 
Schengen, însă „guvernul actual dăunează foarte mult acestei direcții” 
Declarația candidatului la președinția Comisiei Europene vine în contextul în 
care acesta a susținut, în plenul reunit de la Strasbourg că „guvernul român 
trebuie să oprească riscurile care afectează procesul de luptă împotriva 
corupției”. Liderul popularilor europeni a precizat că sunt mai multe 
preocupări cu privire la situația din România. În primul rând, „guvernul PSD 
nu susține procedura demarării articolului 7 în privința Ungariei”, prin 
prisma „comportamentului la vot al socialiștilor” în plenul Parlamentului 
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European. „Deci, atunci când este vorba principii fundamentale, nu sunt 
pregătiți să contribuie”. În al doilea rând, „și mai important este că 
demonstrațiile în masă au creat o mulțime de preocupări pentru prietenii 
europeni față de România și asta creează multe probleme”. (RO) 
 

 Premierul olandez Mark Rutte, după întrevederea cu Klaus Iohannis: 
Summitul de la Sibiu s-ar putea să aibă un caracter transformator 
„La Sibiu ne vom reîntâlni, pe 9 mai 2019, în contextul unei reuniuni 
informale a Consiliului, care s-ar putea să aibă un caracter transformator, cu 
impact asupra următorilor cinci ani ai Uniunii Europene, pentru că acesta 
este un moment care e doar la câteva săptămâni înaintea alegerilor 
europene. Împreună trebuie, deci, să construim agenda pentru următorii 
cinci ani (…) faptul că această întâlnire are loc înainte cu trei săptămâni 
înaintea alegerilor europene este o ocazie extraordinară”, a afirmat 
premierul Olandei la conferinţa comună cu preşedintele Klaus Iohannis. (RO) 
 

 Ungaria va contesta decizia Parlamentului European de a activa 
Articolul 7 împotriva sa 
Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto: „Decizia Parlamentului European 
de a activa articolul 7 al Tratatului de la Lisabona împotriva Ungariei 
reprezintă o răzbunare meschină a politicienilor pro-imigraţie la adresa 
Budapestei (…) Hotărârea a fost luată în mod fraudulos şi contravine 
normelor relevante prevăzute de tratatele europene”. Szijjarto a afirmat că 
Ungaria va căuta mijloace legale pentru a contesta decizia, deoarece 
abţinerile nu au fost luate în considerare şi acest lucru, a spus el, a schimbat 
rezultatul votului. (RO) 
 

 

 Liderul PPE din Parlamentul European cere acceptarea Croației și 
Bulgariei în Schengen iar „guvernului României să oprească riscurile care 
afectează procesul de luptă împotriva corupției” 

Manfred Weber a solicitat Consiliului ca Bulgaria și Croația să fie acceptate 
în Zona Schengen, România nefiind menționată. „Solicit Guvernului român 
să oprească riscurile care afectează procesul de luptă împotriva corupției. 
Toate aceste trei țări ar trebui să aibă posibilitatea să se alăture Zonei 
Schengen. Europa este o Europă a democrației”, a precizat Weber. (RO) 
 

 Șeful Statului Major francez: În contextul „fragilizării alianțelor”, 
Europa are nevoie urgentă de o apărare colectivă proprie pentru a-şi asigura 
autonomia strategică 
Francois Lecointre: „Într-un context de punere sub semnul întrebării a 
multilateralismului, de fragilizare a alianţelor şi de basculare spre un nou 
centru de gravitație mondial situat între Statele Unite şi Asia, continentul 
european va trebui să înfrunte singur şi – din ce în ce mai mult – prin forţe 
proprii toate tipurile de ameninţări: terorism, război hibrid, război cibernetic, 
migraţie” (…) Un lucru este sigur: viitorul apărării ţărilor de pe continent nu 
poate fi conceput în afara cadrului european”. (RO) 
 

 Liderul ALDE din Parlamentul European, cere Comisiei Europene 
numirea unui anchetator special care să investigheze campaniile de 
dezinformare în perspectiva alegerilor europene din 2019 
Guy Verhofstadt consideră că Europa are nevoie de propriul anchetator 
special, cum este cazul lui Robert Mueller în Statele Unite, pentru a contraca 
posibile ingerințe duse de Rusia, în contextul alegerilor europarlamentare de 
anul viitor. „Solicit ca executivul european să vină cu propuneri specifice 
pentru a proteja alegerile noastre față  de imixtiuni străine, cum s-a 
întâmplat în SUA și alte state europene și identificarea lor pe platforme de 
social media”. El  a apreciat faptul că urmare a acestei decizii  în SUA „există 
deja o serie întreagă de puneri sub acuzare” și cere CE să adopte un proces 
similar „până nu este prea târziu”.  (RO) 
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